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)*(نــــــــــه حســـــر طـــــنص      

 

 صـــــــــــملخ
  ـــ  المحاســـ  ة وة المعـــا ي  و  بيئـــة التر  ـــ  المـــال  تهـــدل الدةاســـة الـــه   ـــا    هـــم

 المعــا ي التفاعــب بــي   ذلــا ساستاشــالو  الشــ  ةقــ اةا   انعكــاذ ذلــا علــهو  تلــا ال يئــة ســ ا 
.  الدةاسـة تتنـاوا ابتبـاة تـثيي  الت  يـ  ا  المال ـةللتـثيي  علـه منفعـة المعل مـسما  اإل اة  و 

 ــــ  بيئــــة اسعمــــاا الســــع   ة علــــه  فــــا    IFRS اإللزامــــ  لمعــــا ي  التر  ــــ  المــــال  الدول ــــة
ـــد و  االســـترماة ـــة الزا  ـــ ي   ـــب مـــ  الررـــة اإل اة  ـــاة   ـــ  ت ـــا و  ابتب ـــه تل  وا ـــإل اإل  ـــات عل

ن  وة المعــا ي  المحاســ  ة  ــ  بيئــة سشــكب عــا  أ قــد جــا   نتــا ا الدةاســة لت  ــ و  العالقـة.
ال  IFRSالتر  ــ  المــال   ـــ تبا بــبع  الع امـــب المحــد  ن ايــأ أتهـــ   النتــا ا أن ت  يـــ  

التفاعـب و   وا ـإل اإل  ـات  ـ ي  ا ياب ـاو  IFRS  ي  عله  فا   االسترماة بينما التفاعب بـي  
 بالتـال   سـما  اإل اة و  ماة.الررة اإل اة ـة الزا ـد   ـ ي  سـل  ا علـه  فـا   االسـترو  IFRSبي  

  وا إل اإل  ات تلعب  وة ها     تحد د منفعة ت  ي  نمـا معـي  مـ  المعـا ي  المحاسـ  ةنو 
علـــه ذلـــا  اليهـــا  المن مــــة ل يئـــة التر  ـــ  المـــال   يــــب أن تثبـــ   ـــ  االعتبـــاة الع امــــب و 

 المحد   لمنفعة المعا ي  المحاس  ة عند اصداة الر اعد المن مة للس  . 

 :الدالةلكلمات ا
 وا ــإل  – الزا ــد  اإل اة ــة الررــة – فــا   االســترماة – الدول ــة المــال  ي  التر  ــ  امعــ
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Abstract 
This study aims to increase understanding of the financial 

reporting environment and the role of accounting standards in the 
context of that environment and its reflection on the corporate decisions 
by exploring the interaction between standards and management 
features to influence the usefulness of financial information. The study 
examines the impact of the mandatory adoption of IFRS standards in 
the Saudi business environment on the investment efficiency, and 
examines how both the management overconfidence and the disclosure 
incentives affect that relationship. The results of the study show that , in 
general, the role of accounting standards in the financial reporting 
environment is related to some factors, as the results showed that the 
adoption of IFRS does not affect the investment efficiency, while the 
interaction between IFRS and disclosure incentives positively affects, 
and the interaction between IFRS and management overconfidence 
negatively affects Investment efficiency. Thus, the management 
features and the disclosure incentives play an important role in 
determining the benefit of adoption a certain type of accounting 
standards, and accordingly, the regulators must take into account the 
factors determining the benefit of accounting standards when issuing 

the rules governing the financial market.  
Key words: 

International financial reporting standards – investment 
efficiency- managerial overconfidence – disclosure incentives.  
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   ةــــدمــــمق -1

لعـد   فـا   االسـترماة هـ  عـد   ال   سـ ة اسسـبا ااـد  أنت  ت ن   ـا  االقت ـا  
بـدوة    تـثي  الـ يو  الييـد المـال  مك  التغلب عل ه م  بالا التر  ـ   ال يو  تمايب المعل ما 

 المــال معــا ي  التر  ــ   اصــداةقــد جــا  و  .المســتمدمة المحاســ  ةسشــكب   يــ  بــنما المعــا ي  
ت ايد المعا ي   مفف مـ  عـد  تمايـب المعل مـا   أنوجهة الن    الهاستنا ا  IFRS الدول ة

سابتبــاة  المحاســ   اس  بــال  م مــ  االهتمـا  ال اســإل مـ  و  سمـا  حســ  مـ   فــا   االسـترماة.
علـه  متسـرةو  وا ـحة أ لـهالدةاسـا  لـم ترـد   أن االن المـال عله ج    التر     IFRS تثيي 
هـ ا السـ ا  تتنـاوا   ـ . التـثيي  سـ   الـبع  ب جـ   ع امـب محـد   لـ لا ه  ما و  التثيي ذلا 

ابتبـاة و  علـه  فـا   االسـترماة التـثيي م  بالا  IFRSابتباة منفعة ت  ي   الحال ة الدةاسة
  .المنفعة ع امب محد   لتلا اإل اة   وا إل و  سما 

  هـ  أو الماصـة االسـترماة أهم ـه   يـ   لل اـدا  االقت ـا  ة العامـة تمرـب رـ اةا  
ــة اسجــب  ايــأ نمــ  ال اــد و  تحــد  سرــا  قــد تعــ ت مســتر ب ال اــد   أوقــد تحرــ  منــا إل ا  ل

   ه ا الس ا   يب ا ةاك أهم ة  اـ   أن ال  اي ـة و  ن(Embong & Rad, 2018)للم   
لاــ  أ  ــا علــه  فــا   تم ــ   اسمــ اا و  االجتماع ــة ال تعتمــد  رــا علــه ايــم االســترماة

عــد  تمايــب  أن المــال ن   ــا  االقت ــا  ت ــ ت و  .(ICAEW, 2015) د لــة بــي  الفــ   ال
لعـــــد   فـــــا    ال   ســــ ة اسســـــبا ااـــــد   عت ــــ  الماةج ـــــة اساـــــ الو  الشــــ  ةالمعل مــــا  بـــــي  

تشــ ها    نــتا عنــهعــد  تمايــب المعل مـا    (Kapellas & Siougle, 2018)االسـترماة 
سالز ــــا   أو  امــــاسمرــــب مــــ  االســــترماة الســــ   تتســــ ب  ــــ  عــــد  تحريــــ  الشــــ  ة للمســــت   اس

تحسـ  مـ   أنللتمف   م  عد  تمايـب المعل مـا   يـب  ل هآ  ثي عله ذلاو  .التمف   ف ه
الييــد  ــ تبا ا ياب ــا  المــال التر     ــ بالتــال و  ن(André et al., 2014)كفــا   االســترماة 
 ,.Biddle et al)ا  مفـف مـ  عـد  تمايـب المعل مـ أنمـ  المفتـ ت  سنـهسكفا   االسترماة 

2009; Chen et al., 2011; Zhai & Wang, 2016).    المسـتر  و  المع و ـة اسمـ ةم 
هــ  تمفــ   تاــال    المحاســ  ةللمعل مــا   ال   ســ ة اسهــدالااــد  أن المحاســ   اس    ــ 

 اسســ ا سعــد  تمايـب المعل مـا  لتحسـي   فـا    المتعلرـة اسبالقـ الم ـ  و  العكسـ االبت ـاة 
 Aerts) الماةج ـة لألاـ الالت قيت المناسـب    و  م  بالا ترد م معل ما  مف له مال ةال

& Zhang, 2014; La Rosa & Liberatore, 2014 ).  
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تعت ــــ  المعــــا ي   ايــــأ المســــتمدمة المحاســــ  ةللمعــــا ي   المال ــــةتم ــــإل المعل مــــا  و 
 .Ahmed et al)    المعل مـا جـ     سشكب   ي   ت ي و  المال ة لألس ا  التحت ة ال ن ةسمراسة 

الترليب مـ  عـد   أنوجهة الن    الهاستنا ا  IFRS اصداةه ا الس ا   رد جا     و  .(2013
علـــه المســـت   ميم عــه وااـــد  مـــ  المعــا ي  تمايــب المعل مـــا   مكــ  تح  رـــه مـــ  بــالا ت نـــه 

  المسـترم  علـه تحد ـد قـدة  بالتـال و  للمراةنـة المال ـةقابل ـة الرـ ا م  سما  حسـ  مـ  مسـت    الدول 
  مكـ  مـ  تحسـي  الرابل ـة للمراةنـة IFRSالمشـ عي  أن  قد ا تو  .الم بحة االسترماة ةالف   

 Tweedie, 2005; EC)المـاا  ةأذبالتـال    ـا    فـا   تم ـ   و  شفاف ة الترـاة   المال ـةو 

Regulation No. 1606/2002).  للســ   أكرــ  ت جهــا و  أكرــ  شــم ال تعت ــ  تلــا المعــا ي و
 ز ـا    (Bae et al. 2008; Ding et al. 2007),بالتـال  أكرـ  مال مـة للمسـترم   و  المال ـة

 التــــ  تــــ   للمســــترم    مراةنــــة مشــــاة إل االســــترماة  المال ــــةعــــ  المعل مــــا   اإل  ــــاتمســــت   
  حســ  مــ  و ــ ت اســت ات ي ا  االســترماة للمــد    و  نال  مــةتــدم   التــ تلــا و  لل  مــةت ــ   

سشـكب  للمعـا ي  اإلااة ألمفـاي م  هتم و  .(Li, 2010) رلب م  عد  تمايب المعل ما    بالتالو 
ـــا  أن االن جـــ    المعل مـــا  سم ـــا  بـــا   ـــة  انت ـــدون  اليـــ   معل مـــا  عال  تســـاعد  أنب
علـــه  تـــثيي  علـــه  IFRSقـــد ة ـــز  مع ـــم الدةاســـا  اـــ ا و  نمفيـــد الرـــ اةا  ال تعت ـــ   متمــ ي

 ,Embong & Rad)المعل مـا   تلا االعتباة منفعة    اسب دون ب المال ةج    المعل ما  

منفعــة المعل مــا  مــ  بــالا  علــه IFRS تــثيي ساســتنبا   الحال ــة الدةاســةتهــتم  لـ لاو  .(2018
هــ   IFRSمــإل ترــد م معــا ي    رــ ة الــ ي اسساســ الســ اا  ايــأن مــإل  فــا   االســترماة العالقــة

 المحاســـ  ةمنفعـــة المعل مـــا      لز ـــا   تـــو  هـــدا هاأ   ت  يـــ  تلـــا المعـــا ي  مـــد   حرـــ أي الـــه
التســا ا هــب  ــ     بالتــال و  ن(Abughazaleh, et al. 2015) المحل ــةمراةنــة سالمعــا ي  

   الت  ي  لتحسي   فا   االسترماة.
التحسـ   أن االن المال بيئة التر     اااة    المحاس  ةالمعا ي   أهم ةبال  م م  و 

 ت قــف علــه  إنمـاو  لـ   م اــد IFRSسعــد التحـ ا لت  يــ   المال ـةرــاة   جـ    الت  ــ المت قـإل 
  ـ و  ( Aerts & Zhang, 2014; La Rosa & Liberatore, 2014), عد  م  الع امـب

 معـــا ي  ن المـــال بيئـــة التر  ـــ    ـــ تلعـــب  وة هـــا   الشـــ  ة ا اة  أن مكـــ  اـــ ت هــ ا الســـ ا  
IFRS  ت ـ  ا   تـثيي ميم عـة قيـ   علـه  أنهـاعلـه  اليها مك  الن    الممتلفةالتش  عا  و

مـ  بـالا الـن  علـه  الفـ  يه   الريـ   تـ ي  علـه السـل ك و  ن(Majors, 2016)المد     
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 ســل كو  IFRSبــي  التفاعــب ابتبــاة  اسهم ــة مــ   بالتــال و  الممن عــةو  الم ل بــةالســل ك  أنــ ا 
 & Kramerةاسـة نتـا ا   أن مـا  .(Kouaib, &Jarboui, 2017)معترـدا  المـد     و 

Liao (2016)   التـ  ال يئـةتشـكيب   ـ  التنفيـ يللمـد    السـل   ةالم ـا    أهم ـة أتهـ 
تهــتم  لــ لاو  سالســ   ساتمــاذ قــ اةاتهم. المشــاة ة اسبــ    اساــ الو  مــ  باللهــا  رــ   المحللــي 

 وا ـــإل   ـــب مـــ  تـــثيي بـــالا ابتبـــاة مـــ   IFRSت  يـــ   منفعـــةعلـــه  اإل اة  بتـــثيي  الدةاســـة
ـــــدا و  الشم ـــــ ةالســـــما  و    ـــــاتاإل ـــــد  الررـــــةتحد  ـــــا   و  IFRSبـــــي   العالقـــــةعلـــــه  الزا   ف

أن  Gao & Sidhu, (2018)رـد ا اـت  ةاسـة   ناإل  ـاتف مـا  تعلـ  بـدوا إل  . االسترماة
 الشـ  ا  تمتـاة اإل  ـات عـ  المعل مـا   بالتال و  الت سإل    اإل  ات  عت   س اسة مكلفه

وج   تلا الـدوا إل لف  ـات  مكـ  أن  نـتا تشـ ها  و  ندوا عهاابرا لو  سما  تف  مإل م الحها
 Daske et ةاسـة وجد  و  بالتال    ي  عله  فا   االسترماة سالش  ة.و     ج    اإل  ات

al. (2013)  أن هناك قدة   ي  م  عد  التيان  عله مست   الش  ا  ف ما  تعل  سالنتا ا
 متلف سشكب ج ه ي بي  الش  ا  التـ  لـد ها  أن تثيي  الت  ي و  IFRSلت  ي   االقت ا  ة

تر  ــ  . ايــأ  رــا الشــ  ا  التــ  لــد ها  وا ــإل عال ــه لترــد م منمف ــة وا ــإل ا  ــات   يــ   أو 
لتغييـــ   ااتمــاالتاـــ ن أكرــ  و  التر  ــ  اســت ات ي ةمــال  شــفال تاــ ن أكرـــ  ةسبــه  ــ  تحســـي  

  .اإللزام ةتش  عا  التر    المال  مماةسا  التر       
 .Malmendier et alن  رــد ا اــت  ةاســة الزا ــد  اة ــه اإل الررــةبم ــ   و 

 اسسـ ا بشـكب بـا   ـ  و  قـ اةا  االسـترماة     وة  لعب     عد  ةشد المد  أن (2011)
  برـا لن   ـة   ـ  الشـ  ا  التـ  لـد ها ن ـا  ا  مـه  ـ   .و  سالافـا  المال ة الت  ال تتسـم 

مـــد      البـــا مـــا  ـــ    التمـــاذ قـــ اةا  اســـترماة ال تتســـم ال شـــد المريـــد  ـــاالنح ال النفســـ  لل
سالافا  ن  ما أن الن   ة السل   ة للش  ة ت    أن سل ك المد      ي  ال شيد  البا  ـ    

 الررـةأن  Roll (1986)اقتـ ت  قـدو  (Yi & Xiugang, 2019).الـه اسـترماة  يـ   ـ   
أشــاة   ةاســا  ســاسره الــه أن المــد     و  تعت ــ  نمــا للســل ك  يــ  ال شــيد للمــد    ن الزا ــد 

أو التمفــ    ــ   المبالغــة تمــ ون قــ اةا  اســترماة تتســ ب  ــ  مشــاكب  الزا ــد  الررــة أصــحا 
 (Heaton, 2002; Bates, 2005; Xin et al., 2007; He et al. 2019).االسـترماة 

 Malmendier لفهم عد   فا   االسترماةن ايأ ا ت أب      سعد  الزا د  الررةتناوا و 

& Tate (2005)  ـثنهمال   جد عد  تمايب معل مـا  و   وا إل ق  ه  ان لد  المد     اذاانه  
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 اس  ـــب فعلـــ ن  أنهـــمالعترـــا هم   ا ـــد  يرـــة ـــان لـــد هم  اذا ر مـــ ن ساالســـترماة  يـــ  الاـــف  
  ل ال  المالك.

 : ال التالس اا     الحال ة الدةاسة مك  ص ا ة وجهة ن   بنا  عله ما س  ن 
 "؟اإلدارةدوافع و  خصائص تحديداو  أخرى عوامل على  IFRS تتوقف منفعة تطبيقهل "

 :التال ة الف ع ة اسسئلة عله اإلجاسة       ذلا الس اا عله  اإلجاسةتتم و 
  ت  ي  هب   ي IFRS  ؟سالش  ةعله  فا   االسترماة 
  بي   العالقةعله  اإل  اتهب ت ي   وا إلIFRS  ؟سالش  ة فا   االسترماة و 
   بي   العالقةعله  الزا د  اإل اة ة الررةهب ت يIFRS  ؟سالش  ة فا   االسترماة و 

تتناولهـا  التـ عالقـا  التـ اسا  أن االن سشـكب  امـب جد ـد  اسسـئلةقد ال تا ن تلا و 
 الدول ـةالمعـا ي  و  المحل ـة ي  الن الفـ   بـي  المعـاو  االستاشـال. الـهما  الت سحاجه  الدةاسة

علـه جـ     IFRSت  يـ   تـثيي  ـان  (Bae et al., 2008) بـي  الـدوا ف سشـكب   يـ متلـ 
تحليـب  الدةاسـةذلـا السـ ا  تتنـاوا   ـ و  نسب   م  بلد  ج ه ي  متلف سشكب  المال التر    

تريـ م منفعـة   ـ  أساسـ سشـكب  الدةاسـةتساهم نتـا ا و  .السع   ة اسعماابيئة     التثيي ذلا 
مـ  ذلـا ت  ـ   سعـ  عالقـا  التفاعـب  اسهـمو  نالسـع   ة اسعمـاا بيئـة  ـ  IFRSت  ي  

ـــ لا الت  يـــ . التـــ  ـــا ل ـــ  بت  يـــ   ت ســـإل مـــ   همن ـــ   IFRS االهتمـــا  الا ي اـــ ا العـــالم  ري
ابرــا  اإل  ــاتسكــب  ولــه علــه جــ     الم سســ  اإلاــاةو  الشــ  ة وا ــإل  تــثيي التســا ا اــ ا 

 مكـ  و  .IFRS (Christensen et al., 2015; ESMA, 2011; SEC 2011)لمعـا ي  
 المعن ــةلليهــا   مفيــد تاــ ن  أنتــ    ة    مكــ  و  هــ ا اليــدا  ــ  الدةاســةتســاهم نتــا ا  أن

 المحاســــ  ةالمعــــا ي  و  الشــــ  ةبــــي   وا ــــإل   العالقــــة. المحاســــ  ةسالمعــــا ي   اإللــــزا و  سإصــــداة
علـه المماةسـا   ش  ةال وا إل و  المال التر     اااةتز د م   همنا ا ا       ي   اإللزام ة
  ـــ  الزا ـــد  الررـــةساستاشـــال  وة  الســـل   ةو  المحاســـ  ةللدةاســـا   الدةاســـةتســـاهم و  .العمل ـــة
 الســع   ةساســتمدا  ب انــا  الشــ  ا   أنهــا مــا  االســترماة.و  المحاســ  ةبــي  المعــا ي   العالقــة

 ــ  تلعــب  وا ــإل ساستاشــال   الدةاســةتســاهم ( 1 :التال ــة الت     ــةالمســاهما   الدةاســة ترــد 
تيم ــإل مــ  بــالا  (2االســترماة. و  المحاســ  ةبــي  المعــا ي   العالقــة  ــ  وة وســ ا  اإل  ــات
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  ـ   اة اإل وا ـإل و  ب ـا  و  المعـا ي بت     التفاعب بـي   الدةاسةتساهم  الدةاسةمتغي ا  
 .المحاس  ةص ا ة ج    المعل ما  

ت ـ    و  الساسرةللدةاسا   لران ا ع ت الرسم : التال  تم استاماا البحأ سالشكب و 
مــنها البحــأ بينمــا  رــد  الرســم ال اســإل نتــا ا و  أســل   تنــاوا الرســم الرالــأ و  نالدةاســة ــ وت 
  الت ص ا .و   متتم البحأ سملم  النتا او  الت     ة الدةاسة

 الفروضو  الدراسات السابقة -2
قــدمت ماةن ايــأ  فــا   االســترو  المــال سشــكب عــا  عالقــة التر  ــ   الدةاســةتتنــاوا 
  دةاســـت علـــه  فـــا   االســـترماةن  المـــال جـــ    التر  ـــ   تـــثيي علـــه  أ لـــهسعـــ  الدةاســـا  

(Biddle & Hilary’s 2006; Biddle et al. 2009) المـال جـ    التر  ـ   أن أو ـحت 
تلـا  أبـ     لا وجـد   ةاسـا  و  مع  ا عنها سي    المستحرا   حس  م   فا   االسترماةن

 .García Lara et al)مرـب الـتحف   المـال مـإل سعـ  ب ـا   التر  ـ   ياب ـة اإل العالقـة

 سسـعاة ألمعل مـات المحتـ   و  (Hope & Thomas, 2008) الر ـاع  اإل  ـاتو  (2010
  (.(Durnev et al. 2004 اسسهم

ن ايــأ IFRSلت  يــ   االقت ــا  ةتتنــاوا النتــا ا  التــ ســ ا  الدةاســا    ــ  الدةاســة تــثتهو 
د ـــد مـــ  الدةاســـا  الت     ـــة نتـــا ا اقت ـــا  ه ا ياب ـــه للت  يـــ  اإللزامـــ  لمعـــا ي  أتهـــ   الع

IFRS    مرــب ة  الفعــب اال يــاب  للســ(Armstrong et al. 2010)  االنمفــات  ــ  و
 (Daske et al. 2008)  ـا   السـي لة و  (Horton et al. 2013)أب ـا  الت قـإل للمحللـي  

  ا   االسترماة العاب  للحدو  ل نا    االسـترماة و  (Li, 2010الماا ) ةأذتمف   تالفة و 
(DeFond et al. 2011).  ــثيي ســ ا    ــ و   ةاســا قــدمت  علــه االســترماةن IFRS ت

Iatridis (2010); Barth et al. (2008); and Chua et al. (2012)  علـه   ـا  أ لـه 
سمــا  معــا ي  المحل ــةسشــكب اك ــ  مــ  ال IFRSسعــد ت  يــ   ق مــة المال مــة لألةقــا  المحاســ  ة

تشـــي  تلـــا و   شـــي  الـــه   ـــا   منفعـــة المعل مـــا  للمســـترم    عنـــد اتمـــاذ قـــ اةا  االســـترماة.
  ز ــد مــ  منفعـة المعل مــا  المال ـة التمــاذ الرــ اةا  IFRSالنتـا ا سشــكب عـا  الــه أن ت  يـ  

 التمفـ  و  (Barth et al 2012)ه  ما قد   جإل اله   ـا   الرابل ـة للمراةنـة بـي  الشـ  ا  و 
(. اال انــه ســال  م مــ  ذلــا فــبع  (Embong et al. 2012 ــ  عــد  تمايــب المعل مــا  
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 & Jeanjean) حسـ  مـ  جـ    المعل مـا  المال ـة  IFRSالدةاسا  لم تيـد أ لـه علـه أن 

Stolowy, 2008; Ahmed et al. 2013)  ةاسة  وجد و Ji & Lu (2014)  أن مال مة
 .  IFRSي  الملم سة لم تمتلف سعد ت  ي  المعل ما  المتعلرة ساسص ا  

 حسـ  مـ   أن مكـ   IFRSت  يـ   أن الحال ـة الدةاسـةت ـ ت  السـاسرةسـ ا  الدةاسـا     و 
تلعـــب و   حرــ   فـــا   االســترماةنو  الشــ  ةسمــا  حســ  مـــ  بيئــة اســـترماة  المـــال بيئــة التر  ــ  

 مكـ  ت  ـ   ذلـا و  .IFRSم  ت  ي   المت قعة المنفعةتحري  تلا     ج ه ي  وة   اة اإل
  .التال ةابتباة  م  بالا ص ا ة ميم عة الف وت و  تف يل ال  ت سشكب 

  كفاءة االستثمارو  المعايير المحاسبية  2/1
الـه  شـب السـ   ايـأ قـد ال تسـت  إل  مشـكلة عـد  تمايـب المعل مـا تر    أن مك  

 .Demarzo et al)م   بة الماا الم ل   سالام ة أو التالفة ال ةأذالش  ا  ال ص ا اله 

كـب   ـ  أساسـ تتمرـب سشـكب و  المشـكلةتنشـا مـ  تلـا  التـ العيـ    اله  جإل ذلا و  .(2012
الــــه عــــد   فــــا    بــــدوةها التــــ   مكــــ  أن ترــــ  و  العكســــ االبت ــــاة و  مــــ  الم ــــ  اسبالقــــ 

ة  استهالك المـ او  الماصةالمد     لم الحهم  اتبا  تمرب    اسبالق  االسترماة.  الم   
تتفــاقم تلــا و   ــ  االســترماة. المبالغــةممــا  ــ    الــه  اسمرــبلنمــ  الشــ  ة سمــا  تعــد  الحيــم 

ـــدةك الميـــب مـــإل ا  رـــة أن المســـترم  ال اشـــد  المشـــكلة للمـــد      ال   عـــ مـــ  المحتمـــب أن  
المــاا سشــكب ســاب  ممــا  ــ    الــه التمفــ    ــ   ةأذبالتــال   ريــد و   ــ  االســترماة للمبالغــة

 ه  ـ  تـبأنـف شـي  الـه  العكسـ أمـا االبت ـاة  (Biddle et al. 2009)مـا سعـد االسـترماة ف 
مــ  الســع  للشــ  ا   ــان المســترم  ال اشــد قــد  مفــ  ) ز ــد( وجــ   عــد  تمايــب المعل مــا  

  .(Bushman et al. 2011) م تفعة )منمف ة( ال بح ة
ــــا العيــــ  و  ــــف مــــ  تل ــــال و  التر  ــــ  المــــال  الييــــد  مكــــ  أن  مف مــــ    حســــ  بالت

 ال   ســ ة ل ــةاآل عت ــ   المــال  ــالتر     (Biddle et al. 2009)تم ــ   مــ اة  الشــ  ة 
التر  ـ   أوال: السـ   ايـأ: تشـ ها مـ   للتمف ـ للتعامب مـإل مشـكلة عـد  تمايـب المعل مـا  

 أنشــ ة  ــ سالحــد مــ   وا ــإل المــد     لالنمــ ا   اسبالقــ الييــد  مفــف مــ  الم ــ   المــال 
معل مـا   إتااةو  الش  ة ا اة    مالا ة عمب المد      امكان ةبتحسي  ذلا و  ال  مةت   

 .(Lambert et al. 2007)تمنإل االسترماة  يـ  الاـف   أ  بعر    اعدا جيد  تمك  م  
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ــــه أ  ــــب اــــ ا ت ــــ  ا    ــــ    للمســــترم    بلف    اة اإلالمعل مــــا  المحاســــ  ة  مكــــ  أن ت
(Beyer et al., 2010)لمتاسعــة ت ــ  ا  المــد     ف مــا  تعلــ    مــةللح    آل ــةتعمــب و  ن

اينمـا  كـ ن المسـترم  علـه مع  ـه يان ـا:  .اسبالق ترليب الم   بالتال  و  االسترماة سثنش ة
المـ ل  نت يـةالماا  ةأذ ك ن اقب ااتماال للحد م  الش  ة  سص ا سال  مة الح    ةأ  ب 

 ـتم التمف ـ  مـ   الحالـة  هـ    ـو  ن(Biddle & Hilary, 2006)م    إل مرابب مبالغ ف ه 
  .العكس مشكلة االبت اة 

 ـــ  هـــ ا الســـ ا  و  نالمســـتمدمة المحاســـ  ةللمعـــا ي   بـــدوة  المـــال  م ـــإل التر  ـــ  و 
 ــــان  المحل ــــةأوال: مراةنــــة سمع ــــم المعــــا ي  ايــــأ:  المــــال لتحســــي  التر  ــــ   IFRS جــــا  
IFRS ملزمـه سمسـت  ا  معينـه ايـأ تاـ ن الشـ  ا   ت م  مت لبا  ا  ات أكر  ت سعانت

 & Daske)تحســـي  م ــــداق ة المعل مـــا  التـــ   ــــتم اإل  ـــات عنهـــا و  مـــ  اإل  ـــات

Gebhardt, 2006).  الم تب ــةعلــه ســ يب المرــاا اإل  ــات عــ  ال ــفرا  مــإل اساــ ال 
(IAS 24)  الر اع ــةالمعل مــا  و (IAS 14, IFRS 8)  اسبــ   المنــا إل  ــ  ال اــدا  و 
(IFRS 12) المحل ـة ـ  المعـا ي    البا مـا تغيـب Bae et al. 2008) :اـ ت(. يان ـا Yip 

& Young (2012)   سشـكب جـ ه ي مـ  قابل ـة  حسـ   الدول ـةللمعـا ي   اإللزام أن الت  ي
الممتلفـة ال  اسشـ ا و  ت دو أكرـ  تشـابها المتشابهة اسش ا جعب م  بالا  للمراةنةالمعل ما  

اإللزامـ  لمعـا ي   الت  يـ  أن الـه Gebhardt et al. (2014) أشـاةقـد و  ت دو اقـب ابتال ـا.
IFRS قابل ـة المعل مـا  و   مك  أن  حس  م  عمل ة اتماذ الر اة مـ  بـالا   ـا   اإل  ـات
 حسـ   IFRSأ لـه علـه أن ت  يـ   Brochet et al. (2013)  ةاسـة قـدمتقـد و  .للمراةنـة

ابل ـة علـه اسـتغالا معل مـاتهم م  باص ة الرابل ة للمراةنـة سمـا  مفـف مـ  قـدة  اساـ ال الد
 الرابل ـة حسـ  مـ   IFRSأن ت  يـ   DeFond et al. (2011) وجـد   ةاسـةو  الماصـة.
أن ذلــا التحســ  و  عنــدما  ــتم ت   رــه مــ  نســبه   يــ   مــ  الشــ  ا   ــ  نفــ  الر ــا  للمراةنــة

ما  المال ـة يالرا: استمدا  ال  مة العا لة  ز د م  مال مة المعل  أكر .  أجن  ه ي   صنا    
الت  تردمها الش  ة سما  يعلها أكر  منفعة لر اةا  االسترماةن  استمدا  ال  مة العا لة  حس  
م  قابل ة الر ا م المال ة للمراةنةن  ما أنها ترد  معل مـا  تعكـ  اتياهـا  السـ   عـ  ا  ـ  

 Castaلمم ـ مة )االعتما  علـه التـد را  النرد ـة المسـتر ل ة او  ترد م ال  م الحال ة لألص ا

& Ramond, 2016 .) 
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 تسـ   قـ اة االسـترماة سمـا    ر   لتحس   المال التر       ذلا التحس  المت قإل و 
الت  تهتم سشكب با  سالمسترم     مسـتمد  ة  سـ  و  IFRSمإل اإلااة ألمفاي م  لمعا ي  

 أنلــه عمل ــه ع أ لــه Marquez-Ramos (2008) قــدمت  ةاســة قــدو  للمعل مــا  المال ــة.
 لتمف   تالفة المعل مـا ا  رة  ه وةوب ه عله مست   الدوا اس المحاس  عمل ة التناس  

جن ـه االسـترماة اسو  الدول ة التياة ا  ره هامه لتشي إل   ه  بالتال و  االبتال ا  بي  الدواو 
انمفات  ـ  االسـترماة  يـ  الاـف  عنـدما  Chen et al. (2013)وجد   ةاسة و  المباش .

 ةاسـة و  ن ي اتهـا اسجن  ـة.و  المعل ما  عـ  ال بح ـة أكرـ  قابل ـه للمراةنـة بـي  الشـ  ا تا ن 
Schleicher, et al. (2010) ت  يــ  أن أو ــحتIFRS  رلــب مــ  اساســ ة االســترماة 

 .Lenger, et al ةاسـة و   عتمـد علـه ا  عـة االقت ـا . التـثيي ذلـا  أن االن النرـديللتـد   

 اإللــزا  ةجــة  أنو  االســترماة  ــ  المبالغــة سالحــد مــ  ــ تبا  IFRSت  يــ  أنوجــد   (2011)
  عله  فا   االسترماة. IFRS تثيي     ا ياب و  ج ه ي تلعب  وة 

سمـا  مفـ   المـال تحس  م  التر     أن مك   IFRSمعا ي   بنا  عله ما س  ن 
 قــ اسبال ســاعد علــه التغلــب علــه عيــ   الســ   مــ  الم ــ  و  مــ  عــد  تمايــب المعل مــا ن

صــ ا ة علــه ذلــا  مكــ  و  ياب ــا علــه قــ اةا  االســترماة. ي  ا  ــ بالتــال و  العكســ االبت ــاة و 
 :التال الف ت 
  كفاءة االستثمار.و  IFRSبين تطبيق  ايجابي معنوي يوجد ارتباط : األولالفرض 

 تأثير دوافع اإلفصاح  2/2
اةن اال أن ســـال  م مـــ  أن اإل  ـــات  مكـــ  أن  ســـاعد علـــه تحســـي   فـــا   االســـترم

المـــد     ال  متـــاةون  ا مـــا اإل  ـــات عـــ  معل مـــاتهم سشـــكب ابت ـــاةي سنـــه قـــد  تســـ ب  ـــ  
بالتــال  تاــ ن هنــاك مســااه و  (ن(Chevalier-Roignant et al., 2011أ ــ اة تنا ســ ه 

ــــه االلتشــــ  عا  اإل  ــــات.  ــــ ا ان ان  همنــــا لفعال ــــة التشــــ  عا  اإللزام ــــة محــــدو    مكــــ  الر
(Beyer et al., 2010)  اله س ا  ن   ـه م اـد  للتر  ـ  المـال  ه  ما   جإل سشكب جز   و

 ــــا ة الـــه أن مم جـــا  تنفيــــ  ساإل (Dye, 2001; Verrecchia, 2001)لزامـــ  اإل
هنـاك   التفاعـب ف مـا بينهـانو  التش  عا  لتحري  الم لحة العامة  ت قف علـه سعـ  العناصـ 
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منهـــا و  IFRSي  علـــه نتـــا ا ت  يـــ  ب ـــا   أبـــ   ل يئـــة معل مـــا  الشـــ  ة  مكـــ  أن تـــ  
  .لف  ات وا إل الش  ة 

رد ا ات  ةاسـة ن  المال بيئة التر     اااة    ها عن    اإل  اتتمرب  وا إل و 
Wee et al. (2014) ســ ل  الم سســ  اإلاــاةو  اإللزام ــةللمت لبــا   الشــ  ةاســتياسة  أن

  اإل  ــات ,ا ــإل المــد    تــ ول العمــب سيانــب  و و  االقت ــا  ة عكــ  ال ــ ول  سمــا متلــف 
 المت قعـةمنفعـة المعل مـا  و  ذلـا ق مـة  ـ سمـا  اإل  ـاتمنفعـة و   عك  تري م المد     لتالفـة

 اال يـاب  التـثيي  أن Christensen et al. (2015)قـد وجـد   ةاسـة و  .سالسـ    لألاـ ال
ـــ   ـــه جـــ     IFRSلت  ي ـــه تلـــا المعـــا ي ن ب جـــ  مريـــد  المحاســـبةعل تيت اســـتنو   وا ـــإل لت ن
 ةاســــة و  .المحاســــبةتحد ــــد جــــ      ــــ  المحاســــ  ةالــــدوا إل تتفــــ   علــــه المعــــا ي   أن الدةاســــة

(2013) Daske et al. ا ــد ت  يــ   أن أو ــحت  IFRS   تمتلــف  سالســي لةف مــا  تعلــ
فـ  االـة  ـعف اإللـزا  الرـان ن   الشـ  ا  التـ    نسالشـ  ة اإل  اتسابتالل مست    وا إل 

سشـكب تـاه ي  رـا بـدون  IFRS م ترـاة   مال ـه شـفا ة قـد ترـ   بت  يـ  لد ها  وا ـإل اقـب لترـد
ذلــا ن ــ ا الن تالفــة ترــد م معل مــا  و  ااــدات تغييــ ا  ج ه  ــه  ــ  مماةســا  التر  ــ  لــد هان

 Albu, et ةاسـة  أشـاة و  .أكر  أو االلتزا  بتر    مال  أكر  شفاف ة تا ن اك   م  المنا إل

al. (2014) أن انه سال  م م  اله IFRS  الهدل م  ت   رهـا و  الي   تعت   معا ي  م تفعة
 ـتم بهـا  الت  سال   رةن  هناك سع  المماول ف ما  تعل  المحاس  ةتحسي  ج    المعل ما  

  ةاســـت ا اـــت و  عمل ـــة الت  يـــ .  ـــ دوا إل  وة هـــا  تنفيـــ  تلـــا المعـــا ي  ايـــأ تلعـــب الـــ

Christensen (2012) and Christensen et al. (2013)   اآليــاةانــه عنــد تفســي 
 وا ـإل و  اإللـزا ق       الم اابةالتغي ا   أن اله انه  يب االنتبا   IFRSلت  ي   اال ياب ة

  .اآلياةلتلا  الح  ر الس ب  ه التر    قد تا ن 
نمـ ذ  الحـ اة  أن Gao & Sidhu, (2018) ةاسـة  أو ـحتاـ ا  وة الـدوا إل و 
أن    ـ ت Crawford & Sobel (1982) هقدمـالـ ي و  cheap-talk modelال ـ    

مـإل منـا إل  متماشـ ةاذا لم تاـ  منـا إل المـد     ال  مك  ت قإل وج    سشكب عا   الت اصب التا 
 ـان  ـب ةسـا ب الشـ  ة تاـ ن سـال معنـه عند مست   معي  م  ابتالل المنـا إل و  نالمساهمي 
 االـة ابـتالل المنـا إل ـ  و  .صـبعمل ـة الت ا  ـ ن سمـا  عكـ  الـدوة الهـا  للـدوا إل للمسترم   

علـه ة   عـب  عنـدها  عتمـد قـ اة اإل  ـاتأعلـه نسـ  ا  لـد ها دوا إلالـ تا ن  ان الش  ا  الت  
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 & Fishmanقــد   كمــا ن(Beyer et al., 2010)   علــه ذلــا اإل  ــات   المســترم

Hagerty (2003)   عـــ   ساإل  ـــات   ـــ  أن ااتمـــاا أن ترـــ   الشـــ  ا   تحليلـــ نمـــ ذ
 بالتــال و  نتعريــدو   ةا ــةلــد  الشــ  ة مســترم    أكرــ   كــ ن اك ــ  اذا  ــان  الماصــةهــا معل مات

  الم ونـةذلـان  الـه ساإل ـا ة .انفتااـا أكرـ  اإل  ـاتتاـ ن س اسـة  أعلهايأ تا ن الدوا إل 
 لـــد  المـــد     لتلعـــب  وةن اإل  ـــاتتتـــ ك ميـــاا لـــدوا إل  المحاســـ  ةالمعـــا ي    ـــ  المتـــ    

البت ــــاة  ــــ  اســــا  الشــــه    ــــ  ســــ ا  ا مرــــب:ة مــــ  االبت ــــاة )علــــه قــــد IFRSتحتــــ   و 
للتر    بنا  عله مز ا م   الرابلةتحد د الر اعا  و  نIFRS 3 الح    ي  المس       

 ,IFRS 2 )(Gao & Sidhu  ـ  الملا ـة س وا  العا لـة ال  مـةو  نIFRS 8  ـ الع امـب 

 أنم  المـ ج   المحاس  ةلمعا ي  ا    المتااة الح  ةتلا  الش  ة    ستستمد  و  .(2018
 مكـ   سالشـفاف ةاقـب لاللتـزا   اإل  ـاتايـأ الشـ  ا  ذا   وا ـإل  اإل  ات عتمد عله  وا إل 

مماةســا  التر  ــ ن   ــ بــدون تغييــ ا  ج ه  ــه  IFRSلت نــه  المحاســ  تســتمد  االبت ــاة  أن
تلـــا التغييـــ ا   بـــ تثســـ ل  سالشـــفاف ةلاللتـــزا   اسعلـــه اإل  ـــاتبينمـــا الشـــ  ا  ذا   وا ـــإل 

  .(Gao & Sidhu, 2018) الشفاف ةلاللتزا  بدةجه اك   م   جديسشكب  التش    ة
 ايـأ اإل  ـات ـ ي  علـه قـ اة  الشـ  ةوجـ   الـدوا إل لـد   نابنا  علـه مـا سـ    ـ

الشـفال  عنـه ت  يـ  أكرـ  التزامـا لمت لبـا   ساإل  ـاتلاللتزا   اإل اة وج    وا إل أعله لد  
IFRS  بالتـــال   مكـــ  و  اال يـــاب  علـــه  فـــا   االســـترماة تـــثيي   ز ـــد مـــ   أنت قـــإل معـــه  سمـــا

  :التال ص ا ة الف ت 
ــادة )انخفــاض( دوافــع : الثــانيالفــرض  يــىدى لزيــادة )انخفــاض( االرتبــاط بــين  اإلفصــاحزي
IFRS  كفاءة االستثمارو.  

  الزائدة داريهاإل الثقةتأثير   2/3
انــه بــدال مــ  الت  يــز علــه  Malmendier & Tate (2005) ا اــت  ةاســة

الرـ اةا   لمتمـ ي الشم ـ ةم ـا   لسا  انه  مك  ةبا ق اةا  االسـترماة الش  ةب ا   
منهـــا قـــ اةا  و  مقـــ اةاتهتـــ ي  علـــه  لـــد همالتحيـــزا  المع ف ـــة و  م ـــا   المـــد      نسالشـــ  ة

أ  بـالغ المـد      ـ  للمد     ه  سـمه نفسـ ه ايـ الزا د   الررة ه ا الس ا ن   و  االسترماة.
 ن(Gervais et al., 2003) مف ـ ن مـ  ااتمـاا الفشـب و  تريـ م قـدةتهم علـه اتمـاذ الرـ اة
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 مفـ  مـ  تريـ م الممـاا  و  تحيز  ا    غاله    تري م أ ا  الش  ة المسـتر ل   ه  م  يمو 
 Pikulina et al., 2017; He)االسترماة و  ه ا التحيز   ي     ق اةا  التم  بو  المستر ل ة

et al. 2019).  
ســـلبا علـــه  فـــا   االســـترماةن  الزا ـــد  اة ـــه اإل الررـــة تـــ ي  أن مكـــ   بهـــ ا المفهـــ  و 

ـــاك تفســـي    للتشـــ    ـــ  االســـترماة ـــي  المـــد    و   ترليـــد ا هن  همـــا التعـــاةت  ـــ  الم ـــال  ب
الســـ  ن ايـــأ  ـــ     ـــال و  عـــد  تمايـــب المعل مـــا  بـــي  اساـــ ال  ابـــب الشـــ  ةو  المـــالكنو 

بي   الهامةااد ال واسا و  لام ة النرد ة    الش  ة. اساس ة  ي     جعب االسترماة أكر  الس
الســ   و  التنفيــ يهــ  االبــتالل بــي  ة  ــة  ــب مــ  المــد    النرــديالتــد   و  مســت   االســترماة

  ـ  بـالغ عـا    الزا ـد  سالررـة تسم  ال ي التنفي ي المد   ه ا الس ا     و  نالش  ةا ا ق مة 
 يـ   ـان و  لالسـترماة كـا    ابلـ  ـان لد ـه تم  ـب  إذاو  ناالسـترماة ةم ع ا ـد مشـ وعاته تري 

لم  ك   اذا أمااالسترماة.    الح  مه  انه سيبالغ  آل ا م  ق ب  أومن با م  ق ب الس   
 ـــ  تريـــ م ال  مـــة الســـ ق ة   بـــالغ سنـــه المـــاةج  لـــ   ليـــا للتم  ـــب  كـــا    ابلـــ لد ـــه تم  ـــب 

ترــد أن اساــ ال الماةج ــة المشــاة ة سالســ    مف ــ ن مــ  تريــ م ال  مــة الم د  ــة  عو  للشــ  ة
ال  ميــب للتم  ــب المــاةج  الةتفــا  تالفتــه ممــا  ــ    الــه أنهــم قــد  ســتغن ا   مــا انــهلشــ  تهمن 

 ,Yi & Xiugang)بالتــال  التمفــ    ــ  االســترماة و  عــ  سعــ  المشــاة إل االســترماة ة

 الــ ي التنفيــ يالمــد    أن Malmendier & Tate (2005)وجــد   ةاســة قـد و  .(2019
 ذلــان الــه  ــا ةساإل عنــد االســترماة. النرــديللتــد    اساســ ة أكرــ  كــ ن  الزا ــد  سالررــة تســم 

التالفـة ممـا  ـ    الـه و  تشي  الدةاسا  اله أن الررة الزا د  للمد     تغي     ترد  ا  الدبب
 .(Heaton, 2002; Grinblatt & Keloharju, 2009)تشــ    ــ  ســل ك االســترماة 

التاـال   ممـا و   مففـ ن مـ  الممـاا و  تحد دا  المـد      بـالغ ن  ـ  ترـد   أةبـات االسـترماةو 
  (.Malmendier & Tate, 2015 نتا مغاال     االسترماة )

 الررـه الزا ـد   مكـ  ان تـ ي   ـه بيئـة معل مـا  الشـ  هن  دةاسـة ن أبـ   م  ناا ة و 
Kramer & Liao (2016)    وجــد  ان الررــه الزا ــد  للمــد   التنفيــ   تــ ي  سشــكب  يــ

قـــد او ـــحت سعــــ  و  مباشـــ   ـــه االاــــ ال االبـــ   المشـــاة ه  ــــه الســـ   مرـــب المحللــــي .
 Ahmed & Duellman (2013)  دةاسة المال التر       ت ي   الزا د  الررةالدةاسا  ان 

  ةاســةو  نالتنفيــ يللمــد    الزا ــد  ةالررــمــإل  المحاســ  هنــاك ميــب لتمفــ   الــتحف   أنوجــد  
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Schrand & Zechman (2012)   ـ  المال ـةسـالر ا م  المحاسـ  ة اسب ـا   ـا    أتهـ  
 Galasso & Simcoe  ةاســةو  نالزا ــد  سالررــة تســم  تنفيــ يلــد ها مــد    التــ الشــ  ا  

 أمـان التنفيـ ي للمـد   الزا ـد  الررـةبتااة ـه مـإل اإل المحاسـبةمماةسـة       ا  وجد   (2011)
 لز ـا  تـ     التنفيـ يللمـد    الزا ـد  الررـة أن  ثو ـحت Hribar & Yang (2016) ةاسـة 

انــه مراةنــة سمع ـــم   ذلــان الـــه ساإل ــا ة .التن   ــةعـــ  المعل مــا   االبت ــاةي  اإل  ــات  ــ 
 ;Piot et al., 2011) ت لب مست   اقب م  التحف   IFRS ان  المحل ة المحاسبةمعا ي  

André et al., 2014)تمفـــ  مـــ  مســـت   الـــتحف   الزا ـــد  اإل اة ـــة الررـــة أنكمـــا  ن
(Kouaib & Jarboui, 2017)  ـ ي  ا ياب ـا و  المـال جـ    التر  ـ   أسعـا  عت   ااد  ال يو 

 الزا ـد  الررـةو  IFRS التفاعـب بـي   بالتـال و  (Lara et al., 2016).علـه جـ    االسـترماة 
 .ترماة  ي  سلبا عله  فا   االس

تـــ ي  ســـلبا علـــه  ـــب مـــ   فـــا    أن مكـــ   الزا ـــد  اإل اة ـــة  الررـــةن ذلـــابنـــا  علـــه   
المت قـإل للمعـا ي  علـه  فـا    اال يـاب  التـثيي تمفـف مـ   بالتال و  نالمال التر    و  االسترماة

  :التال  مك  ص ا ة الف ت  ل لاو  االسترماة.
بـين  يىدى النخفاض )زيادة( االرتباط لزائدةا اإلدارية الثقةزيادة )انخفاض( الفرض الثالث: 

IFRS  كفاءة االستثمار.و       

 منهج البحث و  الدراسةتخطيط  -3
  ةـــــــــــالعين  3/1

سس    المسيلة المال ة ي   السع   ةالش  ا   م عينة  عله ب انا  الدةاسةتعتمد 
تغ ـه  التـ   الفتـ   هـ و  2019اتـه  2014مـ   اسعـ ا ذلا ع  و  السع   ة المال ة اسوةا 
قـد تـم اسـتبعا  و  د الت  يـ .سعـ أعـ ا يالت و  IFRSلمعا ي   اإللزام الت  ي  ق ب  أع ا يالت 

 هــ ا الر ــا .  ــ  الدول ــةالبــتالل تــاة ب ت  يــ  المعــا ي   الدةاســةمــ  عينــة  المــال الر ــا  
تــم شــ  ه مســيله  125ن  انــه مــ  بــي  للدةاســة الم ل بــةاعتمــا ا علــه مــد  تــ ا   ال  انــا  و 

  .للدةاسة النها  ة العينةعا  تمرب /للش  ةمشاهد   588ش  ه  نتا عنها  98ابت اة 
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 قياس كفاءة االستثمار  3/2
للتع يــ   Richardson (2006) مكــ  اســتمدا  نمــ ذ   الســاسرةللدةاســا   اتباعــا

 ايأ  تم استمدا  نم ذ  االنحداة التال :ع   فا   االسترماة 
It = β0 + β1 GROWTHt-1 + β2 LEVt-1 + β3 CASHt-1 + β4 AGEt-1  

+ β5 SIZEt-1 + β6 STOCK RETURNt-1 + β7 It-1 + β8 INDUSTRY + ε  

ن t-1العـا    ـ  معـدا نمـ  الـدبب GROWTHt-1ن tالنفرا  االسـترماة ة  ـ  العـا   Itايأ 
LEVt-1  معـــــدا ال ا عـــــةنCASHt-1  النرد ـــــةنAGEt-1  عـــــد  ســـــن ا  التســـــييبنSIZEt-1 

 It-1العا ـد علـه اسسـهمن  STOCK RETURNt-1 ـاة تم ال   عـ  إلجمـال  اسصـ ان الل  

 المتب  ـةلل ـ م  الم لرـةال ـ م و  ال ناعة. INDUSTRY مست   االسترماة    العا  الساب ن
 عكســ االســترماة تعت ــ  م  ــاذ   ــ  المبالغــة أوتمرــب التمفــ    التــ و  الســاب  مــ  النمــ ذ 

لتينــب عــد  و  تع ــ  عــ    ــا    فــا   االســترماة. اسقــب الم لرــةم لافــا   االســترماة ايــأ ال ــ 
ايـأ تع ـ  ال ـ م  1-  ـ لبرا ـا النمـ ذ   الم لرـةال   ت عند تفسي  النتا ا  تم     ال ـ م 

 ع    ا    فا   االسترماة. اسعله
 Biddle et al. (2009); Gao & Sidhu  ةاســت  الحال ــة الدةاســةتتبــإل و 

ال بـإل ن  المشـاهدا   ـ   quartilesأجـزا  أةبـإلالـه  المتب  ـة م ال ـ م  ـتم ترسـايـأ  (2018)
 اسعلــهالمشــاهدا   ــ  ال بــإل و  تع ــ  عــ  التمفــ    ــ  االســترماةو  1-ال  مــة  تثبــ  اسقــب
 تثبــ المشــاهدا   ــ  الــ بعي  ال ســ  ي  و   ــ  االســترماة المغــاال تع ــ  عــ  و  1ال  مــة  تثبــ 

 0ال  مـة   ثبـ  وهمـ  متغيـ   يـ  عـ   فـا   االسـترماة التعبنا  عله ذلـا  مكـ  و  .0ال  مة 
 للمشاهدا     ال بعي  ال س  ي .  1ال  مة و  ناسقبو  اسعلهللمشاهدا     ال بعي  

  قياس دوافع اإلفصاح  3/3
مت لبـــا  و  ةبح ـــه اسكرـــ و  ايمـــا اسك ـــ  ـــان الشـــ  ا   االقت ـــا  ة للن   ـــةابرـــا 

تاــ ن اك ــ   الملا ــةتشــتت و  أكرــ  الدول ــةالعمل ــا  و   ــ  ــ   النمــ  اكو  التم  ــب لــد ها اك ــ 
 لدةاست  اتباعابالتال  و  .(Daske et al. 2013) شفا ةاك   لترد م تراة   مال ه  لد ها  وا إل

Daske et al. (2013); Gao & Sidhu (2018)  تم اسـتمدا  الل  ـاة تم ال   عـ  لحيـم 
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المال ـةن العا ـد علـه اسصـ ا  ال ا عة ي  ع  للتع ال ا عةمعدا و  للتع ي  ع  الحيمناسص ا 
للتع ي  ع      النم ن نسـبة  الد ت  ةاله ال  مة  الس ق ةللتع ي  ع  ال بح ةن معدا ال  مة 

 جمــال االــه  نســبة الم  عــا  اسجن  ــةو  % أو اك ــ (ن5للمســاهمي  الابــاة ) الممل  ــةاسســهم 
لتاـــ    معامـــب  الســـتةم ـــإل تلـــا المرـــا     ـــتم تيو  .الدول ـــةالم  عـــا  للتع يـــ  عـــ  العمل ـــا  

الـــنر   ـــ  ت  ـــز و  الدول ـــةالعمل ـــا  و  النمـــ و  ال بح ـــةو  ال ا عـــةو   ـــ  الحيـــم الز ـــا   ت ـــم  
ــــم  ــــالملا ــــة ــــ لا المعامــــبت. ي ــــه و  م اســــا  مت ســــا ل ــــتم اســــتمدامه لت ــــن   الشــــ  ا  ال  

  .لف  اتمنمف ة الدوا إل و  ميم عتي  عال ة الدوا إل

 الزائدة داريةاإل الثقةقياس   3/4
 مكــ   التــ و  التنفيــ يللمــد    الزا ــد  الررـة مكــ  التع يــ  عنهــا س الزا ــد   اة ــةاإل الررـة

 Malmendier & Tate  ةاست اعتما ا عله  2و صف  بي  استمدا  م ش   ت اوتق اسها س

(2005); Schrand & Zechman (2012)   دةاسـةMalmendier & Tate (2005) 
 مكــ   بالتــال و  نشــ  ته سشــكب متزا ــد أســهمميــب المــد   لشــ ا   أنهــاعلــه   ــد الزا الررــةع  ــت 

 0 ســاو  و  شــ  ته بــالا العــا  أســهمقــا  المــد   سشــ ا   اذا 1 ســاو   وهمــ اســتمدا  متغيــ  
علـه  الزا ـد  الررـة الـهتشـي    Schrand & Zechman (2012)  ةاسـة أمـابـالل ذلـا. 

 اذا 1 سـاو   وهمـ  مك  اسـتمدا  متغيـ   بالتال و   ا اسا ا نتا ا  العمل الت قإل  ي   أنها
عله ذلـا و   ساو  صف  بالل ذلا.و  الترد  ي اقب م  المعدا  الفعل كان معدا ةب  السهم 

تيم ــإل المتغيــ    ل ابرــا الزا ــد  اإل اة ــة الررــةل  ــاذ  2و صــف  بــي  م شــ   تــ اوت بنــا  مكــ  
  الساسري .

  الدراسةنماذج   3/5
 logistic regressionاالنحـــداة نمـــ ذ   ـــتم اســـتمدا   الدةاســـة البتبـــاة  ـــ وت

المتغيـــ  و  ايـــأ المتغيــ  التـــاسإل  فـــا   االســـترماةن panel data الميمعـــةال  انـــا   سثســل  
متغيــ ا  تمرــب  الزا ــد  اإل اة ــة الررــةو  اإل  ــات وا ــإل  بينمــا  ــب مــ ن IFRSالمســترب ت  يــ  

البتبــاة و  .ال قاســةميم عــه مــ  متغيــ ا   لــها ساإل ــا ة moderating variablesمعدلــه 
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 الدول ـةلزامـه للمعـا ي  المباش  للت  ي  اإل سالتثيي المتعل   الدةاسةم    وت  اسواالف ت 
IFRS  التال عله  فا   االسترماة  تم استمدا  نم ذ  االنحداة:  

INVEFF = β0+ β1 IFRS + β2 CS + β3 ROA + β4 LEV + β5 AGE  

+ β6 BIG4 + β7 Tobin's Q + β8 CF + β9 CASH + β10 CG + ( 1نموذج رقم  ) 
  ايأ:

INVEFF كفا   االسترماة 
IFRS ( 1متغي  وهم   ثب  ال  مة )    االة ت  ي IFRS ( ي  ذلا.0وال  مة  ) 

CS  اسص ا إلجمال  ال   ع مراسا سالل  اة تم  الش  ةايم 

ROA  اسص االعا د عله  
LEV  الملا ةار    اجمال  الهالد  ن  سإجمال مراسا  ال ا عةمعدا 

AGE   الش  ةعم 

BIG4 ( اذا  انـت الشـ  ة  ـتم م اجعتهـا مـ  أاـد مكاتـب 1متغي  وهم   ثب  ال  مة )
 (  ي  ذلا.0الم اجعة الا    وال  مة )

Tobin's Q كما  ل :  تم اسا  تلا ال  مة ق مة الش  ة ايأ 

.  
    ه  ا ب م جل –ال  مة الد ت  ة لألسهم –ال  مة الد ت  ة لألص ا + ال  مة الس ق ة لألسهم    

ال  مة الد ت  ة لألص ا
 

CF التد را  النرد ة 

CASH ما    اكمهاو  النرد ة 

CG بنـــا  علـــه تيم ـــإل نرـــا   6الـــه  0هـــ  م شـــ   ثبـــ  ال  مـــة مـــ  و  مســـت   الح  مـــة
مــــ  المــــد      مــــ  ن ــــف أع ــــا  ميلــــ  اإل اة أكرــــ   للشــــ  ة ابرــــا لمــــا  لــــ :

(ن   جــــد شــــم  وااــــد  شــــغب من ــــ   المــــد   التنفيــــ ي 0( أو ال )1المســــترلي  )
(ن تتاـــــ ن لينـــــة الم اجعـــــة مـــــ  يـــــالت مـــــ  1( أو ال )0) وة ـــــ   ميلـــــ  اإل اة 

سالاامـــــب مـــــ  مـــــد      (ن تتاـــــ ن لينـــــة الم اجعــــة0( أ  ال )1المــــد     أو أكرـــــ  )
( أو 1علـه ااـد الم ـ ا  المـاليي  ) (ن تحتـ   لينـة الم اجعـة0) ( أو ال1مسترلي  )

 .(0( أ  ال )1م ا  سن ً ا أو أكر  ) 4ساالجتما   (ن تر   لينة الم اجعة0ال )
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 مـــ  المت قـــإل كـــ ن محـــب االهتمـــا  ايـــأ  β1 ـــان المعامـــب  اسوالفـــ ت البتبـــاة او 
 . م جبه معن  ةق مه   ثب  أن ابرا للف ت

 IFRSبــي   العالقــةعلــه  اإل  ــات وا ــإل  بتــثيي المتعلــ   الرــان ت البتبــاة الفــ  و 
 :التال  فا   االسترماة  تم استمدا  نم ذ  االنحداة و 

INVEFF = β0+ β1 INCENV * IFRS + β2 IFRS + β3 INCENV  

+ β4 CS + β5 ROA + β6 LEV + β7 AGE + β8 BIG4  

+ β9 Tobin's Q + β10 CF + β11 CASH + β12 CG + ( 2نموذج رقم  ) 
  ثبـ  وهمـ مع  ا عنهـا سمتغيـ   الش  ةلد   اإل  اتتمرب  وا إل  INCENVايأ 

  ثبــ و  نالعينــةاك ــ  مــ  مت ســا المعــامال  لشــ  ا   للشــ  ةا إل و معامــب الــد  ــان اذا 1 ال  مــة
 الـ يو  INCENV * IFRS التفـاعل المتغي    الران البتباة الف ت و  بالل ذلا. 0 ال  مة

ايـأ مـ  المت قـإل محـب االهتمـا    كـ ن  اإل  ـات وا ـإل و   ع   ع  التفاعب بي  ت  ي  المعا ي 
 . 1النم ذ  ةقم    م جبه اك   م  ق متها  معن  ةق مه  β1 المعامب  ثب  أن

ـــ   البتبـــاةو  ـــأ المتعل ـــثيي الفـــ ت الرال ـــة الررـــة بت ـــد  اإل اة  ـــي   العالقـــةعلـــه  الزا  ب
IFRS  التال اة  تم استمدا  نم ذ  االنحداة  فا   االسترمو: 

INVEFF = β0+ β1 OVCONF * IFRS + β2 IFRS + β3 OVCONF  

+ β4 CS + β5 ROA + β6 LEV + β7 AGE + β8 BIG4  

+ β9 Tobin's Q + β10 CF + β11 CASH + β12 CG + ( 3نموذج رقم  ) 

  ـــ  الشـــ  ةسميمـــ    ـــ ا عنهـــا مع الزا ـــد  اإل اة ـــة الررـــةتمرـــب  OVCONF ايـــأ
 الـ يو  OVCONF * IFRS التفـاعل  عت ـ  المتغيـ  و  تم تا  نه. ال ي الزا د  الررةم ش  

محـب االهتمـا  البتبـاة الفـ ت  الزا ـد  اإل اة ـة الررـةو   ع   ع  التفاعـب بـي  ت  يـ  المعـا ي 
  ـــ ق متهـــا  م جبـــه اقـــب مـــ  معن  ـــةق مـــه  β1 المعامـــب  ثبـــ  أنالرالـــأ ايـــأ مـــ  المت قـــإل 

  .1النم ذ  ةقم 
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  ةــــــــــــــــدراســــالج ــــائــــنت -4
 الوصفي اإلحصاء  4/1

 اجمـــال عـــ   الدةاســـةمتغيـــ ا  ل ال صـــف  اإلا ـــا نتـــا ا  1 عـــ ت اليـــدوا ةقـــم 
مت سـا  أن المت ـلةعـا (ن ايـأ ت  ـ  المتغيـ ا   \للش  ةمشاهد   588) العينةمشاهدا  
مــا و  للنرد ــة ال   عــ الل  ــاة تم  مت ســاو  9.087172 اسصــ ا إلجمــال  ال   عــ الل  ــاة تم 

% تر  بـان بينمـا   لـغ 20 العينـةمعـدا الـ ب  لشـ  ا   مت سـا  لـغ و  .5.887418اكمها    
. مت سـا عمـ  1.989182 الشـ  ةمت سـا ق مـة و  5.455455 المال ـة ال ا عةمت سا معدا 

التــزا   سمــا  عكــ  6مــ   4  لــغ مت ســا جــ    ن ــا  الح  مــه و  عــا  42  لــغ  العينــةشــ  ا  
 السـمةاعتـداا تلـا  التنفي يللمد    الزا د  الررة عك  م ش  و  سال ا  الح  مه. مر  لةبدةجه 
ـــي   النفســـ ة ـــةشـــ  ا   مـــد  ي ب ـــ ا  و  .العين ـــةت  ـــ  المتغي ـــب شـــ  ا   أن ال هم  ـــةا ل  العين

 . لف  اتل   لد ها  وا إل عال ه و  الا     الم اجعةتتعامب مإل ااد مكاتب 
 الوصفي اإلحصاء (: نتائج1جدول )

Part 1:  المتصلةالمتغيرات  

Std. Dev. Max. Min. Mean Variables 

2.178961 12.39 4.09 9.087172 CS 
2.241738 0. 

5266262 

-0.247 0.2015748 ROA  

2.530986 10.96 1.54 5.455455 LEV  

7.774892 58 21 42.42222 AGE  

1.534335 5.97 0.102 1.989182 TOBIN  

15.79691 48.94 -0.106 25.91977 CF  

2.137108 9.390715 1.65 5.887418 CASH  

0.9063554 6 3 4.029293 CG  

0.7959131 2 0 0.8282828 OVCONF 
PART 2: الوهميةالمتغيرات   

1 0 Variables 

306 (52%) 282 (48%) BIG4 
247 (42%) 341 (58%) INCENV 
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 اختبار الفروض  4/2

نتـا ا االنحـداة  2ن  عـ ت اليـدوا ةقـم الدةاسـةمـ   ـ وت  اسوااة الف ت البتب
Random-effects logistic regression  عــد  وجــ    ت  ــ  النتــا او  .1للنمــ ذ  ةقــم

ت  يـ   أن عكـ    فـا   االسـترماة سمـاو  IFRSلمعـا ي   اإللزامـ لت  يـ  بـي  ا معن ي  اةتبا 
IFRS مــن فــروض  األولرفــا الفــرض  الــه رــ   لتــاله باو  ال  ــ ي  علــه  فــا   االســترماة

المعـــا ي  سمف  هـــا علـــه منفعـــة المعل مـــا   تـــثيي  ـــعف  الـــه النت يـــةتشـــي  تلـــا و  .الدراســـة
  .المال ة

 كفاءة االستثمارو  IFRSبين  للعالقة(: نتائج االنحدار 2جدول )
P>|z| Coef.  

0.112 2.074135 IFRS  

0.019 0.3301292 CS  

0.011 0.0108258 ROA  

0.028 0.0547743 LEV  

0.488 0.0237956 AGE  

0.073 0.3961348 BIG4  

0.091 0.1040855 TOBIN  

0.053 0.3301292 CF  

0.293 0.0108258 CASH  

0.079 0.0547743 CG  

61.52 Wald chi2(10) 

0.0478 Prob > chi2 

-75.307147 Log likelihood 

عله  الزا د  الررةو  اإل  ات وا إل  بتثيي الرالأ المتعلري  و   الرانالبتباة الف  ي  و 
لنتــا ا االنحــداة للنمــ ذجي   3 فــا   االســترماةن  عــ ت اليــدوا ةقــم و  بــي  المعــا ي  العالقــة
مـ  اليـدوا وجـ    اسوااليز      ت    النتا ا اإل  اتف ما  تعل  بدوا إل  الرالأ.و  الران 

 بالتـال و   فـا   االسـترماةنو  INCENV * IFRS  المتغيـ  بـي معنـ ي  ا ياب عالقة اةتبا  
 علـه  فـا   االسـترماة معنـ ي  ا يـاب تـ ي  سشـكب  اإل  ـات وا ـإل و  IFRSالتفاعب بي    ان

 عكــ   سمــا ن1النمــ ذ  ةقــم   ــ  فــا   االســترماة و  IFRSبــي   المعنــ ي مرابــب عــد  االةتبــا  
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صــحة    ــد و   فــا   االســترماةو  IFRS  بــي العالقــةعلــه  اإل  ــاتلــدوا إل  اال يــاب  التــثيي 
ترـ    اإل  ـات  ـا    وا ـإل  أن الـه النت يـةتشـي  تلـا و  .الدراسـةمـن فـروض  الثـانيالفرض 

علـــه منفعـــة  ا ياســـاسمـــا  ـــنعك   المحاســـ  ةعنـــد ت  يـــ  المعـــا ي   سالشـــفاف ةالتـــزا  اك ـــ   الـــه
 .المال ةالمعل ما  
مــ  اليــدوا عــد  وجــ    الرــان يــز  ال  ــ ن ت  ــ  النتــا ا الزا ــد  الررــةبم ــ   و 

 التفاعـب بـي   بالتـال و   فـا   االسـترماةو  OVCONF * IFRS المتغيـ بـي   معنـ ي اةتبـا  
IFRS  بـــي   العالقـــة أنن  مـــا ال  ـــ ي  معن  ـــا علـــه  فـــا   االســـترماة الزا ـــد  اإل اة ـــة الررـــةو

  ــ   فــا   االســترماةو  IFRSبــي   اال يــاب مرابــب االةتبــا   الســالبة اإلشــاة  تثبــ المتغيــ    
 فـــا   و  IFRSبـــي   العالقـــةســـلبا علـــه تـــ ي   الزا ـــد  اإل اة ـــة  الررـــة بالتـــال و  1نمـــ ذ  ةقـــم 

   .الدراسةصحة الفرض الثالث من فروض ه  ما  تف  مإل و  االسترماة
 الزائدة الثقةو  اإلفصاحدوافع  لتأثير(: نتائج االنحدار 3جدول )

Part 2: model 3 Part 1: model 2 

P>|z| Coef.  P>|z| Coef. 
 

0.497 -0.5361496 OVCONF * IFRS 0.049 1.7843486 INCENV * IFRS 

0.455 1.004558 IFRS  0.093 1.837161 IFRS  

0.053 -0.9993561 OVCONF 0.027 0.1409337 INCENV 

0.057 0.4370622 CS  0.017 0.3361216 CS  

0.067 0.029708 ROA  0.054 0.0489281 ROA  

0.091 0.0349067 LEV  0.072 0.0746532 LEV  

0.232 0.046266 AGE  0.486 0.0242142 AGE  

0.097 0.3123794 BIG4  0.065 0.2041771 BIG4  

0.030 0.161928 TOBIN  0.032 0.129378 TOBIN  

0.203 0.0249525 CF  0.315 0.0189882 CF  

0.306 0.1575621 CASH  0.325 0.1467916 CASH  

0.056 0.273546 CG  0.034 0.1244285 CG  

71.60 Wald chi2(12) 68.82 Wald chi2(12) 

0.0047 Prob > chi2 0.0182 Prob > chi2 

-82.758947 Log likelihood -75.017823 Log likelihood 



-22- 
 

 اشــــنقو  لـــــتحلي
ةا  االســترماة سشــكب قــ او  سشــكب عــا  الشــ  ةلرــ اةا   المال ــةالمعل مــا   أهم ــة ان
 إلنتـــا المـــن م  اإلاـــاةتعت ـــ   المحاســـ  ةالمعـــا ي   أنبـــال  م مـــ  و  بـــدههن أمـــ بـــا  هـــ  
ــــا المعل مــــا ن و  منفعــــة  ــــ تــــتحكم بدةجــــه   يــــ   و  المال ــــةالمعل مــــا   بيئــــة  أن االجــــ    تل

المعل مــا   انتــا تـ ي  علــه  أن مكــ   التــ و  اسبــ   تت ــم  عــد  مــ  المتغيـ ا   المعل مـا 
 الدةاســة اســتهد تهــ ا الســ ا    ــ و  .الشــ  ة ا اة مــا  مــ  مــ  بــي  تلــا الع امــب و  مال ــةال

تحد ـــد   ـــ  اإل اة ســـما  و   وا ـــإلو  المحاســـ  ةالتفاعـــب بـــي  المعـــا ي   أهم ـــةت  ـــ    الحال ـــة
 الدول ــــةللمعـــا ي   اإللزامــــ بــــي  الت  يـــ   العالقـــةذلـــا سابتبــــاة و  نالمال ــــةمنفعـــة المعل مـــا  

IFRS  العالقةعله تلا  الزا د  اإل اة ة الررةو  اإل  ات وا إل  تثيي و  السترماة فا   او. 
ال  المحاسـ  ةالمعـا ي   أنعمل ـه علـه  أ لـهلترـد   الدةاسـةجا   نتـا ا  بشكب عا و   

 وا ـإل و  التفاعـب بـي  المعـا ي  ايـأ المحاسـ  ةمنفعـة المعل مـا    ـ سشكب   يـ   وادها ت ي 
تتســـ  تلـــا و  علـــه منفعـــة تلـــا المعل مـــا .بدةجـــه اك ـــ   ـــ ي   ا ـــد الز  اإل اة ـــة الررـــةو  اإل اة 

لمعــا ي   االقت ــا ي التــثيي تناولــت  النت يــه مــإل مــا او ــحته سعــ  الدةاســا  الســاسره التــ 
IFRS لت نـــه  اال يـــاب  االقت ـــا ي التـــثيي  مـــ  أنIFRS  اسبـــ    ـــ تبا بـــبع  الع امـــب. 

 أن أو ـحت Armstrong et al. (2010b); Christensen et al. (2007)  دةاسـت 
 الشــ  ة متلــف ســابتالل جــ    بيئــة معل مــا   IFRSلت  يــ   المت قعــة االقت ــا  ةالنتــا ا 

 .Landsman et al ةاسـة و  .IFRSو المحل ـةاالبتالل بي  المعا ي  و  IFRSق ب ت  ي  

 IFRSتـــب ت  يـــ    ـــ  المعلنـــة لألةبـــاتالمحتـــ   المعل مـــاته   ـــ وجـــد  اةتفـــا   (2012)
الــدوا   ــ  اقــ ي  كــ ن  التــثيي ذلــا  أنوجــد  و  مــ   ولــهن أكرــ   ــ  المحل ــةاةنــة سالمعــا ي  مر

 .Byard et al. (2011); Tan et alكمـا وجـد   ةاسـا   .الر  ـة الران ن ـةذا  الـن م 

(2011); Horton et al. (2013) لمعـا ي   اإللزامـ الت  ي   تثيي  أنIFRS   علـه تحسـ
تت قــف  -تشــتت الت قعــا  بيــنهمو  متمرلــه بدقــة ت قعــا  المحللــي  –  ةللشــ   المعل مات ــة ال يئــة

  .الدولةو  لل ناعةبدةجه   ي   ابرا 

للمعـا ي   اإللزامـ الت  يـ   أن -بال ـا لمـا هـ  مفتـ ت– الدةاسةنتا ا  أته  قد و 
علـه  IFRS تـثيي هـ  مـا  ريـ  التسـا ا اـ ا و  ال   ي  عله  فـا   االسـترماة IFRS الدول ة
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 المحاســـبةاـــاة المفــاي مه لميلـــ  معــا ي  اإل أنفبـــال  م مــ   .المحاســ  ةالمعل مـــا   منفعــة
هـــ  تـــ  ي  معل مـــا  مال ـــه  المـــال الهـــدل مـــ  التر  ـــ   أنقـــد اـــد  ب  ـــ ت  IASB الدول ـــة

 اال ياب  التثيي ت  د  الت  الت     ة اس لةلم  رد  س ا  وا   م   المحاس    اس  ن مفيد 
 النرـا        النت ية مك  تفسي  تلا و  .المحاس  ةعله منفعة المعل ما   الدول ةللمعا ي  

 علـــه  فـــا   االســـترماة  عتمـــد علـــه IFRSالمفتـــ ت لمعـــا ي   اال يـــاب  التـــثيي ( 1: التال ـــه
بــال  م مــ  االهتمــا  و  نالمــال   ــا   جــ    التر  ــ   الــه ــ     IFRSت  يــ   أنوجهــة الن ــ  

 المحاسـبةعلـه جـ     IFRS بتـثيي  اسبيـ   بـالا العرـد    ةالمحاسـ  الا ي  مـ  الدةاسـا  
 Ahmed et علـه سـ يب المرـاا قامـت  ةاسـة .التـثيي اـ ا ذلـا  متعاة ـة رد قـدمت نتـا ا 

al. (2013)  تثيي سابتباة IFRS     ـ و  تمهيد الـدبب      ا  وجد  و  المحاسبةعله ج  
تـــ ال سالمســـا   سمـــا  عكـــ  انمفـــات الت قيـــت المناســـب لالع  ـــ انمفـــات و  التر  ـــ  المنـــد إل

 Alshyoukh & Abdul Manaf (2019) ةاســة و  .IFRSسعــد ت نــه  المحاســبةجـ    
 أن االالـ ب ن  ا اة مماةسـا    ـ انمفـات  اله أ   IFRSت  ي   أنوجد  انه سال  م م  

ل ن  مـا انمفـ  االعتـ االملا ـةارـ    أةقـا انمف ـت مال مـة و  الـ ب  لـم تتغيـ  أةقا مال مة 
ن وجــد   ةاســة اســ    ع ــد الســع   ة اسعمــاابيئــة   ــ و  الت قيــت المناســب.  ــ سالمســا   

انـه  اال الشـفاف ة  تحسـي  مسـت   الـه أ   IFRSت  يـ   أن( انـه سـال  م مـ  2019الحك م )
 الـ ب . ا اة لم   ي  علـه مماةسـا  و  للمعل ما  الن ع ةالم ا      تحس   الهلم      

قـد و  المحاسـ  ةللمعل مـا   التن   ـة الردة       االسترماة   تبا سالتحس  عله  فا التثيي ( 2
للمعل مـا .  التن   ـة الرـدة علـه  IFRS تـثيي اـ ا  متعاة ـةنتـا ا  السـاسرةقدمت الدةاسـا  

تـب   ـ عنهـا  اإل  ـات ـتم  التـ  اسةبـات أن أو ـحت Atwood et al. (2011) دةاسـة 
 التــ  اسةبــاتاك ــ  مــ   المســتر ل ة النرد ــةسالتــد را   ي معنــ  ال تــ تبا سشــكب  IFRSاســتمدا  

 .Barth et al ةاسـة  أو ـحتن بينمـا المحل ـة المحاسـ  ةتب المعـا ي      تم التر    عنها 

سعـــد عـــا  قـــد  ا   سعـــد ت نـــه  النرد ـــةالتن ـــ  سالتـــد را    ـــ  الحال ـــة اسةبـــاتقـــ    أن (2012)
IFRS.  نت يـة ت  يـ   لمحاسـ  ةا اسةقا  ان   ا   ج     بالتال وIFRS   محـب شـا  أمـ هـ

 .أ  ـامحب شـا  الممتلفةالر اةا     م  يم ت ب  منفعة المعل ما  و  نالعمل الت  ي     
سعـ  الـدوا تتسـم بـبع   أن الـه Karampinis & Hevas, (2011) ةاسـة  أشـاة ( 3

لتلــــا  بةمناســــ يــــ   بيئــــةتملــــ  و  IFRSتعــــ   التنفيــــ  المال ــــم لمعــــا ي   التــــ الم ــــا   
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ــــد و  المعــــا ي ن ــــا الم ــــا   الترالي  الملا ــــةت  ــــز و  الم ــــ   الت جــــه و  الران ن ــــةتت ــــم  تل
ـــة المســـاهمي و  ـــةانمفـــات جـــ    التن ـــ م و   ـــعف اما  ـــال و  نسالدول ـــ   بالت ـــا النت يـــة تري  تل

 انـــت تعت ـــ  مال مـــة  اذامــا و  الســـع   ة اسعمـــاال يئـــة  الم سســ ةالتســا ا اـــ ا الم ـــا   
 .  IFRSعا ي  ناج  لم لت  ي 

ــــة و  ــــا   االســــترماةن  ــــان معامــــب و  IFRSبــــي   العالقــــةبــــال  م مــــ  عــــد  معن    ف
  مكـ  تفسـي  اةتفـا و  بـي  المتغيـ   . عالقـة عكـ   (Coef. 2.074135)الم تفـإل  االنحـداة

لمعــا ي   ا يــاب  تــثيي سعــ  الدةاســا  مــ   ال ــه أشــاة ســ ا  مــا   ــ  معامــب االنحــداة ق مــة
IFRS دةاســت  نســترماةعلــه بيئــة اال  Daske et al. (2008) ; Li (2010)   وجــد

 DeFond et al. (2011)  ةاســةو  نIFRSالمــاا سعــد ت  يــ   ةأذتالفــة   ــ انمفــات 
 Wahid ةاسـة و  ن IFRS سعـد ت  يـ  اسجن ـ ملا ـة صـنا    االسـترماة   ـ    ـا  وجـد  

& Yu (2014)  التـ الشـ  ا    ـ ميـب المسـترم    لتمفـ   االسـترماة    وجد   عف 
مـ   أي ـان  اذا المسـترم  الشـ  ا    ـ  المسـتمدمةعـ  تلـا  ممتلفـةت    معـا ي  محاسـ  ه 

 Li, et al. (2019) ةاســة و  نIFRSالمســترم   يهــا ت  ــ   الشــ  ة أو المســترم   الشــ  ة
    .IFRSسعد ت  ي   النرد ةالتد را  و  ساسةبات  التن    وجد  تحس  

ـــ ـــ  بـــدوة  وا  ـــي   العالقـــةعلـــه  التـــثيي   ـــ  اإل  ـــاتإل ف مـــا  تعل  فـــا   و  IFRSب
 .Coef) قـ    ا يـاب  تـثيي ( 3مـ  اليـدوا ةقـم ) اسوااليز     االسترماةن ت    النتا ا 

الشـــ  ا  ذا   وا ـــإل  أن الـــه شـــي   سمـــا العالقـــةعلـــه تلـــا  اإل  ـــات لـــدوا إل (1.7843486
لتحسـي  بيئـة معل ماتهـا سمـا  IFRSنـه ت  سإلزام ة التش  ع استغلت التغيي   اسعله اإل  ات
تحريـ   فـا   و  االسـترماة ةتحسـي  ق اةاتهـا  بالتـال و  علـه بيئـة االسـترماة لـد ها ا ياسـا نعك  

علـه بيئـة االسـترماة  اإل  ـاتلـدوا إل  اال يـاب تدعم نتـا ا االنحـداة ذلـا الـدوة و  االسترماة.
تلـــا  تـــدعمو  فـــا   االســـترماة. و  اإل  ـــاتبـــي   وا ـــإل  ا يـــاب  معنـــ ي   ااةتبـــ أتهـــ  ايـــأ 
سعــ  الدةاســا   أشــاة  امــا ن المــال ســ ا  بيئــة التر  ــ    ــ  اإل  ــات وا ــإل  أهم ــة النت يــة

عمل ـة ت  يـ    ـ ( تلعـب  وة هـا  جـدا الشـ  ةعله مست    أو الدولةالدوا إل )عله مست    
 ,.Ball et al., 2000; Daske & Gebhardt, 2006; Christensen et al)المعـا ي  

2015; Bova & Pereira, 2012)..  اــ ا  كا  م ــةاسعنــد تفســي  نتــا ا الدةاســا  و
 ةجــة   ــ  الم ــاابةالتغيــ ا   أن الــه انــه  يــب االنتبــا   IFRSلت  يــ   الممتلفــة التــثيي ا 
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المعــا ي    ــ سشــكب اك ــ  مــ  التغيــ   الح  رــ الســ ب  هــ قــد تاــ ن  اإل  ــات وا ــإل و  اإللــزا 
  .(Christensen, 2012; Christensen et al. 2013) المحاس  ة

 .coef)    فة فا   االسترماة تعت   و   ةجة االةتبا  بي  الدوا إل أنبال  م م  و 

قــ   علـه  فــا   االســترماة  تــثيي  متلـا  IFRSو التفاعـب بــي  الــدوا إل أن اال (0.1409337
(COEF. 1.7843486)االلتـــزا    ــ  جــ ه ي الــدوا إل تلعـــب  وة  أن الــههــ  مــا  شـــي  و  ن

ــا االســتفا  و  عنــد ت  يــ  المعــا ي  الشــفاف ةو  ســالي     IFRSت   هــا  التــ  الم ونــةو  مــ  المزا 
لتفسـي   ااـاة Wee et al. (2014)ترـد  نتـا ا  ةاسـة و  .منفعـة أكرـ للت جه لترد م معل ما  

ال مـة مو  ت قيتو  عله محت    اإل  ات وا إل  تثيي سابتباة  الدةاسةن ايأ قامت النت يةتلا 
ــثيي اــ ا  للشــ  ة ال صــف  اإل  ــات قــد و  اــ ا الت  يــ . أعــ ا يــالت   ــ  IFRSت  يــ   ت
اـــ ا  أكرــ  ا  ــاتتــ     الر  ــة اإل  ــاتالشــ  ا  ذا   وا ــإل  أن الدةاســةنتــا ا  أو ــحت
. الملا ــةارــ   و  االلتزامــا و  اسصــ اعلــه  IFRS تــثيي مــ  بــالا ت  ــ    المــال م  زهــا 

 ز ـــد مـــ  مال مـــة  IFRSت  يـــ   تـــثيي اـــ ا  اإل  ـــات  ـــ  ســـإل الت أن الدةاســـةكمـــا وجـــد  
 أنو  IFRSت  يــ   تــثيي اــ ا  ال صــف  لف  ــات مفيــد  تــثيي ا  الــهالمعل مــا ن سمــا  شــي  

 الر  ــة اإل  ــاتهــ ا الســ ا   الشــ  ا  ذا   وا ــإل   ــ و  اقت ــا  ه. أهم ــهلــه  اإل  ــاتذلــا 
ــثيي لت  ــ    ال صــف  اإل  ــات  ــ تميــب للت ســإل  ــ ت  اساــ ال أنمــ   للتثكــد IFRS  ت  ي

تغيــ ا  نت يــة ت  يــ  المعــا ي  سمــا  يعــب تريــ مهم  ســثي  املــةسالســ   علــه مع  ــه  المشــاة ة
  ــ تحســ   الـه رـ   ذلــا  أن مكــ  و   قــه. أكرـ  المســتر ل ةت قعـانهم و  الحــال  اس ا و  للم قـف

منهـا و  للشـ  ةاة ايـأ  عمـب علـه اـب سعـ  مشـاكب بيئـة االسـترم للشـ  ة االسترماة ة ال يئة
مـ   Daske et al. (2008) تس  ذلا ال  ت مإل ما وجدته  ةاسـة و  عد  تمايب المعل ما .

   ــا   ســي لة الســ    الــهالمــاا ايــأ  ــ     سثســ ا  ــ    لنتــا ا ا ياب ــه  IFRSت  يــ   أن
  التـالـدوا   ـ ه   المنـا إل تتحرـ   رـا  أنو  نالملا ة  ا   تري م و  الماا ةأذانمفات تالفة و 

 ق  ه. ا  اتت     وا إل  الت  الم سس ة ال يئة   و  صاةمة الزا تتسم بن م 
 التـــثيي اـــد   يـــ  مـــإل ا تـــ ات  الـــه النتـــا ا تتســـ   الزا ـــد  اإل اة ـــة الررـــةبم ـــ   و 

 العالقـةفبال  م م  عد  معن  ة  فا   االسترماةن و  IFRSبي   العالقةعله  الزا د  للررة السل  
 عــد   3النمــ ذ  ةقــم   ــ  OVCONF * IFRS التفــاعل المتغيــ  و  بــي   فــا   االســترماة
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 IFRSمعامـــب االنحــداة بـــي   أن االن 1النمـــ ذ  ةقــم   ــ  IFRSمــإل المتغيـــ   العالقـــةمعن  ــة 
 (0.5361496-) الـــهقـــد انمفـــ   1 ـــه النمـــ ذ  ةقـــم  (2.074135)  فـــا   االســـترماةو   رـــا
 ـه النمـ ذ  ةقـم  OVCONF * IFRSالمتغي  سـ اإل اة ـة الزا ـد  الررـةاالعتباة     اسب عند 

سـل  ه للمتغيـ   عالقـة الـه IFRS للمتغيـ  اال ياب ـة العالقةتح ا م   العالقةاتيا   أنن  ما 3
OVCONF * IFRS.  بـي   العالقـة انمفات ق    بالتال وIFRS  تح لهـا و   فـا   االسـترماةو

علــه بيئــة  اإل اة ــة الزا ــد  للررــة ل  الســ التــثيي  عكــ   الزا ــد  الررــة بــ ا مــإل ســل  ه  عالقــة الــه
 مما  نعك  سلبا عله بيئة االسترماة لد ها.  الش  ةمعل ما  

مإل ما اته ته  ةاسا  ساسره م  تايي  سـل ه للررـه الزا ـد  علـه  تتس  تلا النت يهو 
اشــاة  الــه ان المــد   التنفيــ   الــ    تســم  Jeon (2019) نتــا ا  ةاســة التر  ــ  المــالهن 

الزا د   كـ ن لد ـه  ا ـإل لت ـم م التـد را  النرد ـه التشـغيل ه لفشـاة  الـه تل  ـة مت لبـا   سالرره
 Yang & Kim ــ لا وجــد   ةاســة و  المســاهمي  وجــ   انتبــا  المســترم     ــ  الســ  .

ان المــد   التنفيــ   الــ    تســم سالررــه الزا ــد   عــدا مــ  التــد را  الترد ــه التشــغيل ه  (2020)
 ــــه بيئــــة االعمــــاا الســــع   هن و  ترــــد  ا  اعلــــه للتــــد را  النرد ــــه التشــــغيل ه. رــــد  و  الســــالبهن

( ان الررــه الزا ــد  تــ تبا سالميــب لز ــا   مماةســا  ا اة  الــ ب  2019او ــحت  ةاســة اســ  )
لــم  ــ ي  علــه العالقــه  IFRSســ ا  سشــكب محاســ ه او ساســتمدا  ال ــفرا ن  مــا ان ت  يــ  

بشـكب اكرـ  اتسـاعا  الررـه الزا ـد    ـدو انهـا و  ال ب  بنم يها. مماةسا  ا اة و  بي  الرره الزا د 
ت ي  سلبا عله بيئة معل ما  الش  ه سشكب عا  سما  ز د م  مشـكلة عـد  تمايـب المعل مـا . 

الـه ان الررـه  Hribar& Yang (2016); Hribar & Yang (2010) رد اشاة   ةاسته 
ــــأ تز ــــد مــــ  ــــد  تــــ ي  علــــه ت قعــــا  اال اة  اي ــــب عنــــد اعــــدا  التن ــــ ا   الزا  التحيــــز المتفا 

ان المحللـي   ك نـ ا اقـب ااتمـاال لتحـد أ  Lin, et al. (2018) وجـد   ةاسـةو  االبت اة ـه.
ان المحللـي   ابـ ون وقـت و  ت ص اتهم للش  ا  الته  تسم المـد   التنفيـ   لهـا سالررـه الزا ـد ن

معل مـا   علـه بيئـة الزا ـد  للررـة   السـل التـثيي مما  ـدعم و  اا ا لت ق ة اسهم تلا الش  ا .
 معنــ ي اةتبــا   أو ــحت التــ  3االســترماة نتــا ا االنحــداة لنمـ ذ  ةقــم  بالتــاله بيئــةو  الشـ  ه

   فا   االسترماة.و  اإل اة ة الزا د  الررةبي   سل  
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    ىــافــــل اضـــتحلي
 ا ا نتا ا الدةاسه  مك  اج ا  سعـ  االبتبـاةا  اال ـاف ه ال فا  مز د م  الرره

عــ  ا  ــ  التغييــ   ــه التع يــ  عــ  سعــ  متغيــ ا  الدةاســه. اوال: المتغيــ  التــاسإل  ــه نمــاذ  
الدةاســه  فــا   االســترماة تــم التع يــ  عنــه مــ  بــالا متغيــ  وهمــه بينمــا  مكــ  التع يــ  عــ  

اعــا   نمــاذ  و  Richardson (2006)كفـا   االســترماة ساســتمدا  ال ــ م المتب  ــه مــ  نمــ ذ  
قــــد اتهــــ   نتــــا ا و  .OLS regressionدا  نمــــ ذ  االنحــــداة الم ــــه االنحــــداة ساســــتم

لنمـاذ  الدةاسـه الراليـه ) يـ  واة    ـه  random-effects linear regressionاالنحـداة 
اليـــداوا( نفـــ  العالقـــا  الســـاب  اســـتنتاجها مـــ  نتـــا ا الدةاســـهن ايـــأ تتمايـــب تر  بـــا نتـــا ا 

غيـــ  التـــاسإل ممـــا  ـــ    مز ـــد مـــ  الررـــه لنتـــا ا االنحـــداة  ـــه تـــب اســـتمدا  ا  رتـــه ق ـــاذ المت
المتغيـ  التفـاعله  اسـتمدا  الدةاسه. يان ـا: البتبـاة تـايي   وا ـإل اال  ـات  انـه  مكـ  بـدال مـ 

INCENV*IFRS  ترســــ م عينــــة الدةاســــه ابرــــا لــــدوا إل اال  ــــات الــــه قســـــمي  االوا  ــــتم
ــــــه ) ــــــإل اال  ــــــات العال  ــــــانه ذاو  مشــــــاهد ( 247الشــــــ  ا  ذا   وا  ــــــإل اال  ــــــات الر    وا 

مراةنــة نتــا ا العالقــه بــي  و  لاــال العينتــي  1اعــا   النمــ ذ  ةقــم و  مشــاهد ( 341المنمف ــه )
IFRS  قد اته   نتا ا االنحداة للنم ذ  االوا  ه العينـه و   فا   االسترماة  ه  ب عينه.و

    فـــاو  IFRSاالولـــه ) يـــ  واة    ـــه اليـــداوا( وجـــ   اةتبـــا  معنـــ   ا يـــابه بـــي  ت  يـــ  
بينمـا نتـا ا االنحـداة للعينـه الران ـه ) يـ   (Coef. 1.507861 & P. 0.001)االسـترماة 

 .P) 0.1واة    ـــه اليـــداوا( ت  ـــ  وجـــ   اةتبـــا  معنـــ   ا يـــابه عنـــد مســـت   معن  ـــه 

بــال  م مــ  معن  ــة و  .(Coef. 0.039926) فــا   االســترماة و  IFRSبــي  ت  يــ   (0.091
مسـت   معن  ـة العالقـه بـي  و   ان الف   الا ي   ـه  ةجـة االةتبـا العالقه  ه  ال العينتي  اال

العينتــي  تتفــ  مــإل النتــا ا الســاسره مــ  وجــ   تــايي    يــ  لــدوا إل اال  ــات علــه العالقــه بــي  
IFRS  فــا   االســترماة ايـــأ انــه  ــه تـــب  وا ــإل اال  ــات الر  ـــه  العالقــه بــي  المعـــا ي و  

 و  ت. و   فا   االسترماة اكر  ق  و 
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 التوصياتو  النتائج -5
 جـــائــــــالنت  5/1

قدمت الدةاسه ا له عمل ه عله ان هناك ع امب اب    ه بيئة المعل ما  ت ي   ه 
 مــ   ــم  تلــا الع امــب  وا ــإل اال  ــاتو  منفعــة االةقــا  المحاســ  ه سشــكب اك ــ  مــ  المعــا ي 

ه تهـا نتـا ا ابتبـاة نمـاذ  تتمرب تلا اال له  ه النتا ا التال ه الته اتو  الرره اال اة ه الزا د .و 
 االنحداة للدةاسه:

   ال   ي  الت  ي  االلزامه لمعا يIFRS .عله  فا   االسترماة سالش  ه 
   تــ ي   وا ــإل اال  ــات سشــكب ا يــابه جــ ه   علــه العالقــه بــيIFRS  فــا   االســترماة و 

 سالش  ه.
 ت  يــ  الشــ  ا  ذا   وا ــإل اال  ــات الر  ــه تتــاي   فــا   االســترماة لــد ها بIFRS  بدةجــه

 اك   م  الش  ا  ذا   وا إل اال  ات ال   فه.
   تــــ ي  الررــــه اال اة ــــه الزا ــــد  سشــــكب ســــل ه علــــه العالقــــه بــــيIFRS  فــــا   االســــترماة و 

 سالش  ه.
   الش  ا  الته  تسم مد  وها سالرره الزا د  بدةجه اك   تتاي   فا   االسترماة لـد ها بت  يـ

IFRS   الش  ا  الته  تسم مد  وها سالرره الزا د  بدةجه اقب. بدةجه اقب سكري  م 

 بيانب تلا النتا ا المباش   لنماذ  االنحداة سالدةاسهن  مك  استنبا  النتا ا التال ه:و 
   الشـــــ  ا  ذا   وا ـــــإل اال  ـــــات الر  ـــــه اســـــتغلت التحـــــ ا الـــــه ت  يـــــIFRS  لترـــــد م

 تحسي  بيئة معل ماتها.و  معل ما  محاس  ه اكر  منفعه
   الش  ا  الته ال  تسم مـد  وها سالررـه الزا ـد  اسـتغلت التحـ ا الـه ت  يـIFRS  لترـد م

 تحسي  بيئة معل ماتها.و  معل ما  محاس  ه اكر  منفعه

 التوصيات  5/2
  ه    نتا ا الدةاسه  مك  ت ج ه سع  الت ص ا  لفئا  ممتلفه  ما  له:

 بشـــكب بـــا  مـــا و  علــه جهـــا  الح  مـــه  ابـــب الشـــ  ه م اقبــة ســـما  اال اة  التنفي  ـــه
  تعل  سالرره الزا د .
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   ه ان تابــ   ــه االعتبــاة الع امــب علــه اليهــا  الممت ــه بتن ــ م الســ   المال ــه الســع 
ذلـــا عنــد اصـــداة و  المــ ي    ــه منفعـــة المعل مــا  المحاســ  ه المردمـــه سمــالل المعــا ي 

 االةشا ا  المن مه للعمب.و  الر اعد
 لمحاســ  ه االهتمــا  ساصــداة االةشــا ا  التــه تســاعد الشــ  ا  علــه المن مــا  المهن ــه ا

  ه ت  ي  المعا ي  سما      اله   ا   منفعة المعل ما  الته  تم اال  ات عنها.

 هــــــدراســدود الــــح  5/3
 اـــــدو  ال  انـــــا و  تتعلـــــ  اـــــدو  الدةاســـــه سشـــــكب ة  ســـــه س ـــــ   ق ـــــاذ المتغيـــــ ا 

الدةاســـه تناولـــت  فـــا   االســـترماة   ذلـــان ساال ـــا ه الـــهاالســـاليب االا ـــا  ه المســـتمدمه. و 
التمفــــ    ــــه االســــترماة و  كمتغيــــ  وااــــد بــــدون الت ــــ   الــــه التعامــــب مــــإل اــــالته المغــــاال 

 مــا ان الدةاســه لــم تتنــاوا الع امــب الم سســ ه التــه  مكــ  ان تــ ي  علــه كمتغيــ ا  مســترله. 
ب التــه تــ ي  علــه بيئــة بالتــاله  الدةاســه لــم ترــد  صــ ة  مكتملــه للع امــو  IFRSمنفعــة ت  يــ  

  معل ما  الش  ه.

 هــــــترحـــات مقـــدراس  5/4
النتـا ا التـه ت صـلت لهـا  مكـ  اقتـ ات تنـاوا مـا  لـه  ـه و  اةتبااا سم     الدةاسه

  ةاسا  مستر ل ه:
   تايي  الم ا   الم سس ه ل يئة االعماا السع   ه عله  عال ة ت  يIFRS . 
 مشكلة عد  تمايب المعل ما .و  لش  هتايي  الرره الزا د  عله بيئة معل ما  ا 
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 عـــــراجـــــة المـــــائمــــــق

 هـــــربيـــــع عـــــراجـــــم
 التر  ـ  معـا ي  ت  يـ  (ن أيـ 2019اس ن ن   اه   ع د الحكـ من ميـد  مل يـهن ) -1

السـع   ةن ميلـة  اسعمـاا بيئـة مـ  عمل ـة أ لـة: المحاسـبة جـ    علـه الدول ـة المـال 
 عة بنهان العد  اسوا.البح ت المحاس  ةن  ل ة التياة  جامو  الدةاسا 

(ن تــــثيي  ب ـــا   اإل اة  علــــه ا اة  الـــ ب :  وة ت  يــــ  2019اســـ ن ن ــــ  اـــهن ) -2
 المعا ي  الدول ة للتر    المال : أ له عمل ه م  بيئة اسعمـاا السـع   ةن ميلـة الدةاسـا 

 البح ت المحاس  ةن  ل ة التياة  جامعة بنهان العد  اسوا. و 
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